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1. 31466

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg
De commissie heeft het rondetafelgesprek van 22 maart 2010 als nuttig ervaren.
Het stenogram wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.
De inbreng voor het nader voorlopig verslag vindt plaats op 13 april 2010.
2. Ambulancezorg (29835)
De brieven (met bijlagen) van de minister van VWS van 19 maart 2010 inzake de stand
van zaken met betrekking tot de toezeggingen ambulancezorg (29835, S) en inzake de
voorhang efficiencykorting ambulancediensten 2011-2013 (29835, T) worden 30 maart
2010 opnieuw geagendeerd.
3. Voorhang Betere zorg IV (29248, 109)
De commissie besluit dit onderwerp op 30 maart 2010 opnieuw te bespreken. De staf
gaat na of de Tweede Kamer nog nadere actie onderneemt naar aanleiding van de brieven
van de minister van VWS van 12 en 16 maart 2010 (TK 27 659, 115 en 29 248, 113).
4. Voorhang zorgtoeslag (32123 XVI, 116/118)
De commissie besluit de bespreking van het voorgehangen ontwerpbesluit houdende
wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen benodigd voor het
berekenen van de zorgtoeslag (32123 XVI, 116) en de brief van de minister van VWS van
29 januari 2010 (32123 XVI, 118) opnieuw te agenderen, zodra het verslag van het
schriftelijk overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp is vastgesteld.
5. Uitvoeringstoets NZa ‘Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg’
De commissie neemt kennis van de ontvangen informatie over de ketenbekostiging en
neemt de brief van de minister van VWS van 15 februari 2010 inzake de Uitvoeringstoets
NZa ‘Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg , verruiming grenzen en soorten ketens’
(TK 29247, 116 en bijlage) voor kennisgeving aan.
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6. Mededelingen en rondvraag
a.

Het lid Linthorst (PvdA) stelt voor de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg in de

commissie te agenderen op 13 april 2010 en stelt hiertoe een korte notitie op. De staf
gaat de stand van zaken in de Tweede Kamer na.
b.

De behandeling van wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijke handhaving

volksgezondheidswetgeving (31122) zal worden voortgezet na de beantwoording van de
commissiebrief van 4 maart 2010.
De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin,
Warmolt de Boer

